
รายงานประชุมผูถือหุนครั้งที่ 23/2549 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.10 ณ. หองมณเฑียรทพิย โรงแรมมณเฑียร 
 

นายบัญชา องคโฆษิต เปนประธานที่ประชุม 
 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุม ทั้งที่มาดวยตนเองและมอบฉันทะมา จํานวน 97 
ราย จํานวนหุน 120,890,134 หุน เทากับรอยละ 38.39 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทั้งหมด 314,930,000 หุน เปนองค
ประชุมตามขอบังคบัแลว จึงขอเปดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระ 
 ทั้งนี้ หลังจากทีป่ระธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะเขารวม
ประชุมเพ่ิมเติมอีก จํานวน 4 ราย รวมจํานวนหุน 12,439,020 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม
ทั้งส้ิน จํานวน 101 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 133,329,154 หุน เทากับรอยละ 42.34 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 
 การประชุมคร้ังนี้มีกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัท เขา
รวมประชุมดังนี ้
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน 
 1. นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ 
 2. นายปญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ 
 3. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 
 4. นางวรลักษณ   องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
 5. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 6. นายแพทยทองดี   ชัยพานิช  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางอุบล  จิระมงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 ผูสอบบัญชี ป 2548 
 ผูสอบบัญชีทีเ่ขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน 
 1. นางสายฝน  อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 
 

ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 22/2548 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2548  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 22/2548 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ัง
นี้แลว ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองแลว 



 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังนี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบป 2548 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ ไดช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ ในรอบป 2548 โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี ้
 ตามผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอย ประจําป 2548 บริษทัฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้ถึงรอยละ 16.7 
จาก 5,713 ลานบาท ในป 2547 เปน 6,668 ลานบาท ซ่ึงในชวงสองไตรมาสแรกของป 2548 ยอดขายของบริษัทฯ มี
จํานวนเพ่ิมสูงขึน้ แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณารวมตลอดป 2548 แลว บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนของบริษทัยอย คือ บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ที่ยังไมสามารถใชกําลังการผลิตที่
เพ่ิมขึ้นไดอยางเต็มที่ตามเปาหมาย เนื่องจากยังมีการปรบัแตงขบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุง
เทคนิคตางๆ เพ่ือลดอัตราการสูญเสียในการผลิตซ่ึงยังไมเปนไปตามเปาหมาย และประกอบกับการผันผวนอยาง
รุนแรงของคาเงินบาท อันสงผลใหตนทุนในการผลิตของบริษัทฯ และบริษทัยอยสูงขึน้ ซ่ึงทําใหบรษิัทฯ ตองรับภาระ
ตนทุนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศสูงขึ้น เนื่องจากในวันที่มีการชําระเงินในอนาคตมีอัตราแลกเปล่ียนสูงกวาอัตรา
แลกเปล่ียนในวันที่กําหนดราคาในปจจบุัน 
 ในชวงสองไตรมาสหลังของป 2548 บริษทัฯ ไดดําเนินการปรับแตงการผลิตและแกปญหาการผลิตตางๆ ทํา
ใหปญหาในการผลิตนั้นมีจํานวนที่ลดลงตามลําดับ รวมถึงการทีค่าเงินบาทไดออนตัวลง และมีแนวโนมทรงตัว สงผล
ใหผลประกอบการของบริษัทฯ ดขีึ้นจนสามารถลางผลขาดทนุของชวงครึ่งปแรกไดหมดไป อยางไรก็ดี ถึงแมวา
บริษทัฯ จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นกวายอดขายในป 2547 แตในป 2548 นี้ บริษทัฯ มีกําไรสุทธิเพียง 1.3 ลานบาท  ดังเหตุผล
ที่กลาวมาแลวขางตน 
 ในป 2548 บรษิัทฯ และบริษัทยอย มียอดขาย แยกรายบริษัทดังตอไปนี ้
  บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

   -  มียอดขาย 2,317 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 25.7 ลานบาท 
 บริษทั เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บรษิัทยอย) 

-   มียอดขาย 1,500 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 23.4 ลานบาท 
 บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษทัยอย)  

- มียอดขาย 1,251 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 108.3 ลานบาท 
 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
   - มียอดขาย 3,331 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 159.7 ลานบาท 
ซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาสวนใหญอยูที่ บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด เพียงบริษัทเดียว 
 ผูถือหุนของบริษทัฯ ไดซักถามประธานฯ ในเร่ืองการดําเนินงานในบริษทัฯ และรายการระหวางบริษัทฯ กับ
บริษทัทีเ่ก่ียวของกัน ซ่ึงประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมจนไมมีการซักถามอยางใดอีก 



  
ประธานฯ จงึขอใหทีป่ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 และรายงานประจําป

ของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 31 ธันวาคม 2548 ดังปรากฏในรายงานประจําปที่ได
จัดสงใหกับผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2548 และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําป ส้ินสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 2548 แลวเสรจ็ ปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซ่ึง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและลงนามรับรอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษทัฯ แลว ตามที่แสดงไวในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังนี้  
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ บรษิัทฯ มีรายไดรวม 
6,777,386 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 1.33 ลานบาท  ไดมีผูถือหุนของบริษทัฯ ไดซักถามประธานฯ ในเร่ืองการ
ดําเนินงานในบริษทัฯ ซ่ึงประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมจนไมมีการซักถามอยางใดอีก 
 ประธานฯ จงึเสนอใหประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2548 ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 ดังกลาว  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุ สําหรับป 2548 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติงดการจัดสรรกําไร ประจําป 2548  
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯ มีเงนิสะสมสํารองตามกฎหมาย
อยูเปนจํานวน 45 ลานบาท เปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีความจาํเปนจะตอง
จัดสรรเงนิกําไรเพ่ิมเติมอีก เนื่องดวยบริษทัฯ มีนโยบายการจายเงนิปนผลที่กําหนดไววา บริษัทฯ จะจายเงนิปนผลใน
กรณีที่มีผลกําไรจากการดําเนินงาน แตเนื่องจากในรอบป 2548 บรษิัทฯ มีกําไรเพียง 1.33 ลานบาท และบริษทัฯ ยังมี
ความจําเปนตองใชเงินสดในการดําเนินงานเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนของกิจการ และยังตองใชเงนิทุนตามแผนการลงทุน
ของบรษิัทฯ 
 ประธานฯ จงึเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล ประจําป 2548 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ
ขางตน   



 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหงดการจายเงินปนผลประจําป 2548 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวาในปนี้กรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 3 ทานเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และไดชวยเหลือบริหารงานใหกับบริษทัมาเปนอยางดี และเปนระยะเวลายาวนาน ที่ประชุม
คณะกรรมการจึงมีมตเิห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอประวัติโดยสังเขปของแตละทาน โดยจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับรายงานประจาํป และ
หนังสือเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาลวงหนาแลว ประธานฯ จึงเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตใินเร่ืองดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายปญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องคโฆษิต และนาง    
วรลักษณ องคโฆษิต กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 1. นายปญจะ  เสนาดิสัย 
  เห็นดวย  119,867,554 เสียง คิดเปนรอยละ 89.90 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง              13,461,600  เสียง คิดเปนรอยละ 10.10 
 2. นางจันทิมา องคโฆษติ 
  เห็นดวย  129,046,954 เสียง คิดเปนรอยละ 96.79 
  ไมเห็นดวย       0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง      4,282,200  เสียง คิดเปนรอยละ   3.21 
 3. นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  เห็นดวย  121,819,154 เสียง คิดเปนรอยละ 91.37 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง   11,510,000 เสียง คิดเปนรอยละ  8.63 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2549  
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ในป 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือ
หุนพิจารณาแตงตัง้ 
 1. นายรุทธ เชาวนะกวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3247 หรือ 
 2. นางสายฝน อินทรแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4434 หรือ 
 3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3858 
 



 
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัยอย ประจําป 2549 โดยกําหนด
คาตอบแทนรวมเปนเงิน 2,600,000 บาทตอป 
 มีผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เนื่องจากเห็นวามีจํานวนที่สูง ประธานฯ 
จึงไดขอใหผูสอบบัญชีของบริษทัฯ ช้ีแจงตอผูถือหุน โดยผูสอบบญัชีไดช้ีแจงวา คาตอบแทนที่กําหนดนี้ เปน
คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทัฯ และกลุมธุรกิจของบริษทัฯ โดยคาตอบแทนนีเ้ปนราคาที่ไม
แตกตางจากที่กําหนดในตลาด   

ประธานฯ จงึเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังกลาว 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2549  โดยมี

รายละเอียดตามทีเ่สนอ ดวยคะแนนเสียงดงันี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุัติกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

ประธานฯ ไดเสนอตอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทยและคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ โดยประธานฯ ไดเสนอวาในป 2549ควรกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมไวเหมือนเดิม 
กลาวคือ  

(ก) คาตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทตอป และกรรมการทานละ 400,000 บาทตอป  รวม
เปนเงิน 3,600,000 บาทตอป  

(ข) คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการทานละ 15,000 
บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง  

(ค) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 180,000 บาทตอป รวมเปนเงิน 540,000 บาท  
ไดมีผูถือหุนของบริษทัฯ ไดซักถามประธานฯ ในเร่ืองการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซ่ึง

ประธานฯ ไดช้ีแจงตอทีป่ระชุมจนไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติในเร่ือง
ดังกลาว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย ใหแกพนักงานของบรษิัทและ /หรือบรษิัทยอย(โครงการ 
ESOP) และจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธดัิงกลาว 
 



 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษทัฯ เห็นสมควรใหเสนอใหมีการกําหนดใหมีนโยบายจดัสรรการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกพนักงานของบริษทัและ/หรือบรษิัทยอย เพ่ือเปน
แรงจูงใจและตอบแทนในการปฏบิัติงานของพนักงาน ใหมีความตัง้ใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแก
บริษทัฯ และใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทฯ ทําใหมีวัตถุประสงคเปนหนึ่งเดียวกับผูถือหุน คือการ
สรางความเจริญรุงเรื่องใหแกบรษิัทเปนสําคัญ และยังรักษาบคุลากร ที่มีความรูความสามารถใหทํางานกับบรษิัทฯ 
ตอไปในระยะยาว โดยรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญตอพนักงานของบริษทั
และ/หรือบรษิัทยอย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ไดมีผูถือหุนของบริษทัฯ ไดซักถามประธานฯ ในเร่ืองการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตอ
พนักงานของบริษทัและ/หรือบรษิัทยอย ซ่ึงประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมจนไมมีการซักถามอยางใดอีก  

ประธานฯ จงึเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 
หนวย (ตามโครงการ ESOP) และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรับรองการใหสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียดในโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตอพนักงานของบริษทัและ/หรือบรษิัทยอยของ
บริษทัฯ  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 หนวย 
(ตามโครงการ ESOP) และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุเพ่ือรับรองการใหสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบรษิัท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบั 
การใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษทัฯ มีเห็นควรใหมีการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษทั 
เพ่ือเปนการเสริมสภาพคลองใหกับกลุมบริษทั เคซีอี และเปนการปรับโครงสรางทุนผานการเพ่ิมทุนเขาบริษทัในเครือ 
เพ่ือเปนการผอนภาระหนี้ระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาจดัหาเงินทนุในรูปของการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญเพ่ิมทนุ ชนิดระบุช่ือผูถือหุนกู จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท เพ่ือเสนอขายในวงจํากัดแกผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงหุนกูดังกลาวยังมีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญได เม่ือตลาดมีเงื่อนไข
ราคาที่จงูใจเพียงพอสําหรับนักลงทุน และเปนวิธีที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วที่สุด และเขาถึงกลุมผูลงทุนได
โดยตรงในตลาดเงิน อีกทั้งยังเปนการกูที่มีตนทนุการกูยืมในระดบัต่ํา และมีอัตราคงที่อันจะเปนผลดีในระยะยาว เม่ือ
มีอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นดวย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญเพ่ิมทุน  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ หุนกูแปลงสภาพดังกลาวจะเสนอขายตอผูลงทุนประเภทสถาบนัเทานั้น  จะไมมีการ
เสนอขายตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และจะไมเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยฯ ดวย 

ประธานฯ ไดจงึเสนอตอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัท โดยจํานวนเงินรวมหุนกูแปลงสภาพประมาณ 500 ลานบาท และใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ



การใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ จํานวน 90 ลานหุน หรือใหเพียงพอกับวงเงิน 500 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุใหเพียงพอกับวงเงิน 500 ลานบาทดังกลาว นอกจากนี้ ประธานฯ ยังไดเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบรษิัทหรือบุคคลทีค่ณะกรรมการไดมอบหมาย มีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนกูแปลงสภาพ เชน ประเภทหุนกูแปลงสภาพ 
จํานวนหุนกูแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแตละคราว ราคาเสนอขายมูลคาตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การคํานวณ
และวิธีชําระดอกเบี้ย วันส้ินสุดการใชสิทธิ วันที่กําหนดราคาแปลงสภาพหรือวันทํา Bookbuild เปนตน รวมถึงการเขา
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวเน่ือง
กับหุนกูแปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการนําหุนสามัญที่ไดเนื่องจากการแปลงสภาพเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย  และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ
ดังกลาว   

ไดมีผูถือหุนของบริษทัฯ ไดซักถามประธานฯ ในเร่ืองการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ซ่ึงประธานฯ ไดช้ีแจง
ตอที่ประชุมจนไมมีการซักถามอยางใดอีก  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพจํานวนไมเกิน 500 ลานบาท 
และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรับรองการใหสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้  
  เห็นดวย  133,329,154 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
  ไมเห็นดวย    0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
  งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเปนรอยละ  0 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 

 - ไมมี  � 
 
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยประธานฯ ไดตอบขอซักถามในเร่ืองตาง ๆ เชน 

ทําไมราคาหุนของบริษทัฯ จงึลดลง  แนวคิดในการลงทุนทีป่ระเทศเวียดนาม มาตรฐานในการผลิตภัณฑของบริษทัที่
ลูกคาตองการ และวิธีการใหเครดติ TERM แกลูกคา เปนตน 

 
เม่ือที่ประชุมไมมีเรื่องอ่ืนใดที่จะพิจารณาอีกแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวม

ประชุม และกลาวปดประชุม 
 
ปดประชุม 17.45 น.  
 
 
 
                                                                  ลงช่ือ...............................................................ประธานที่ประชุม  

                                                                                                     (นายบัญชา  องคโฆษิต) 
 


